Referat af bestyrelsesmøde BAM 4 marts 2019
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Tove Sørensen
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Palle Valbjørn
Anette Christensen
Uffe Salomonsen

Afbud:

Werner Lynglund

Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•

•
•

Jan kontakter Heidi og Mie vedr. børne træning. Der laves en prøveperiode
fra ca. 1 april og til sommerferien. Vi følger BAM’s vedtægter der siger at man
skal være fyldt 12 år for at løbe i klubben. Det hænger sammen med reglerne
omkring børneattester, straffeattester osv. Uffe laver en pressemeddelelse
om tiltaget.
En gruppe fra Ans har taget inviteret til møde omkring oplæg til forslag om
udvidelse af Ans broen med en cykel/gangbane. Jan deltager i mødet
26 marts er der repræsentantskabsmøde i Bjerringbro idræts og kulturcenter.
Meld lige tilbage til Jan hvis i ønsker at deltage. PT. Deltager Jan og Birgitte

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Werner sender regnskabet rundt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

3: Sponsor
•
•
•
•

Brugsen arrangerer medlems aften d. 14 marts – vi modtager 25 billetter til 15% i butikken.
Der er tale om en vin aften som Brugsen inviterer til d. 2/5 – hører nærmere.
Boligselskabet Sct. Jørgen har valgt at sætte deres navn på løbstrøjer til
Gudenåløbet.
Jyske Bank arrangement 22/5

4: Web/presse
•
•

Uffe trykte nye foldere der skulle deles ud til Erhvervs Messen – vi gemmer
resten til en anden lejlighed.
Retningslinjerne til FB. omformuleres og sendes rundt til bestyrelsen – det
tager Uffe sig af.

5: Materiel
•
•

Vi indkøber enten Beach flag eller indendørs Roll Up Banner med logo
Jan – Find og Uffe rydder op på depotet, med henblik på Gudenåløbet.

6: Træner
•

På temposætter mødet vendes trænings oplæg fra Karin og Morten.

7: BAM løb
•
•
•

Motionsdag 23/3 19
Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL
Stafet for livet (Dan og Kim)

8: Social udvalget
•
•

Klubtur 7/9
Forslag til det nye år er gus aften

9: Klub ture
•
•
•
•
Pkt.2.:

Berlin Marathon
Copenhagen Marathon 19 maj 2019
Hamborg 2020 Dan - tovholder
Århus Bestseller 16 juni – Find er tovholder

Generalforsamlingen 20 marts 2019
•
•
•
•

Lokalet er bestilt, og der er indkaldt rettidigt.
Mad og kaffe er på BAM’s regning, men drikkevarer betaler man selv.
Forslag til den nye bestyrelse og suppleanter er på plads.
Jan spørger emner til dirigent.

Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 1 april
Mandag d. 6 maj
Mandag d. 3 juni
Mandag d. 1 juli

